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ΠΡΟΣ  :   ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
                «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
 Πίνακας Αποδεκτών  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                Τηλέφ. 8341241 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/29/14902 
   Σ.1794 
             Καβάλα, 30  Αυγ 17 
   Συνηµµένα:  Μία (1)  Προκήρυξη 

 
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού) 
 
ΣΧΕΤ  :  Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρε-

σιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

  Σας γνωρίζουµε ότι η Μεραρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, που θα αφορά στην: 
 
  « Προµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – 
ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων ΠΕ  
∆ράµας – Καβάλας» 
 

 Προς τούτο, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 10/2017 
προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο, που 
αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και παρακαλούµε: 

 
   -  Τα Επιµελητήρια όπως µεριµνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεών τους και την αποστολή των βεβαιώσεων κοινοποίησης στη 
διεύθυνσή µας (ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 
65404). 
 
   - Οι ∆ήµοι ∆ράµας και Καβάλας, όπως αναρτήσουν τη συνηµµένη 
διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και ευρύτερη 
ενηµέρωση του κοινού των πόλεων. 
 
   -  Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
www.army.gr. 
 
   Χειριστής θέµατος: Λγός (ΕΜ) Χριστίνα Νίκου, Βοηθός 4ου ΕΓ/2, τηλ.: 
2510461241, φαξ: 2510461260, e-mail: xxtum@army.gr  . 
 
 

 Υπτγος Σπύρος – Γεράσιµος Ρώσσης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιοικητής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 7, ΤΚ 10671, 
τηλ: 210 3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr    
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ Λ. Λαµπριανίδη 
40, ΤΚ 66100, ∆ράµα, email: ccidrama@dramanet.gr  
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Οµονοίας 50, 
ΤΚ 65302, Καβάλα, email: info@chamberofkavala.gr  
∆ήµος ∆ράµας 
∆ήµος Καβάλας 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Γ’ΣΣ/∆ΕΛ - ∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
∆’ ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ  
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
ΣΠ ∆ράµας 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ 

ΠΕ  ∆ΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

        Προκήρυξη υπ’ αριθ. 10/2017 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 
          ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

 
2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισµός για σύναψη 
σύµβασης κάτω των ορίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των 
κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υποµονάδων 
ΠΕ  ∆ράµας – Καβάλας. 

 

4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – 
ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) περίπου. 
 
5. ∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, 
τηλέφωνο: 2510-461241-40, φαξ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr  . 
 
6. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού: 

 
α. Κατάθεση του φακέλου συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  και την οικονοµική προσφορά), µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ΧΧ 
ΤΘΜ/4ο ΕΓ (διεύθυνση όπως παράγραφος 5), µέχρι την 19 14:00 Σεπ 17. 

 
β. Αποσφράγιση των  υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και 

«Τεχνική Προσφορά», θα πραγµατοποιηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας την 20 10:00 Σεπ  
17. 
 
7. Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής 
άποψης προσφορά, η οποία προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής, για κάθε είδος 
ξεχωριστά. 
   
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή (ή των προµηθευτών) θα είναι 
διάρκειας ενός (1) έτους, µε δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστηµα έως και 
ένα (1) εξάµηνο.  
 
9. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, ύψους 1.000,00 €. O προµηθευτής στο όνοµα του οποίου 
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θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους 2.500,00 €. Λεπτοµέρειες που αφορούν 
στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους όρους του διαγωνισµού. 
 
10. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού µε τους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους έχει αναρτηθεί στο «∆ιαύγεια» µε Α∆Α: 93E86-ΨΟ0 και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ: 17PROC001877407 την 30 Αυγ 17. 
 
                                                                          Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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